
Zápis 
z jednání komise životního prost ředí a odpadového hospodá řství 
rady m ěsta č. 1/2015, které se konalo ve st ředu 21. 1. 2015 od 16 
hodin v zasedací místnosti M ěÚ, Riegerova 897 
 
 
Přítomni:  Dr. Vítězslav Pokorný, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., MUDr. Jan Šťastný, MBA, 

Miloslav Kolařík, Petr Urban, Mgr. Jaromíra Borecká, Robin Duspara, Josef Ště-
pánovský, Mgr. Jan Špaček  

 

Program:       1) Organizační záležitosti 
                       2) Odpadové hospodářství Města Úvaly 
                       3) Cyklostezky 
                       4) Dotační tituly 
  5) Lesopark Vinice 
  6) Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda komise:        Dr. Vítězslav Pokorný 
 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě s firmou A.S.A. 
Příloha č. 2) Analýza systému odpadového hospodářství Města Úvaly (říjen 2011) 
Příloha č. 3) Návrh cyklotras dle Dr. Pokorného 
Příloha č. 4) Presenční listina 
 
 
 
 
 
 



Organiza ční záležitosti 
Předseda komise Dr. Vítězslav Pokorný předal přítomným členům Jmenování členem komi-
se životního prostředí a odpadového hospodářství Rady města Úvaly. 

Odpadové hospodá řství M ěsta Úvaly 

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.  
- doporučil nejoptimálnější řešení zajištění odpadového hospodářství Města Úvaly, a to 

vlastními silami 
- upozornil na nutnost úpravy Koncepce odpadového hospodářství Města Úvaly, a to 

optimálně dle Analýzy systému odpadového hospodářství Města Úvaly z roku 2011, 
kterou zpracovala firma EKO-KOM, a.s. (viz. Příloha č. 2) 

- navrhnul v souvislosti s firmou Stavokomplet a problematiky ohledně cen vodného a 
stočného odstoupit od Smlouvy dohodou  

Dr. Vítězslav Pokorný 
- Upozornil na nutnost transformace Veřejně prospěšných služeb na Technické služby 

města a vytvoření příspěvkové organizace Úvalské vodovody a kanalizace, a to 
v rámci zajištění odpadového hospodářství města Úvaly vlastními silami města. 

 
Komise dále projednala návrh koncepce odpadového hospodářství města Úvaly pro období 
2015 – 2018, který zpracoval MUDr. Jan Šťastný, MBA a vyslovila k materiálu připomínky. 
 
Usnesení 01/2015  

a) komise bere na v ědomí návrh koncepce odpadového hospodá řství m ěsta Úvaly 
pro období 2015 – 2018, který zpracoval MUDr. Jan Š ťastný, MBA, s p řipomín-
kami 
 

b) komise doporu čuje vedoucí OŽPÚR Ing. arch. M. Bredové zajistit zp racování 
aktuální verze analýzy systému odpadového hospodá řství m ěsta Úvaly, která 
bude obsahovat: 
1. Úvod – obecná charakteristika m ěsta Úvaly (základní charakteristika, vý-

voj po čtu obyvatel, hospodá řská činnost, po čty domácností, čísla po-
pisná, školy na území m ěsta …) 

2. Popis stávajícího stavu nakládání s odpady m ěsta Úvaly (sm ěsný odpad, 
separovaný odpad, bioodpad – sb ěrný dv ůr) 

- Produkce a nakládání s vybranými složkami KO (sb ěr využitelných  
             komodit, sb ěrná sí ť…) 
- Technicko organiza ční a ekonomické parametry sou časného systému  
             nakládání s vybranými složkami KO 
3. Technicko ekonomická analýza odpadového hospodá řství m ěsta Úvaly 
- Náklady na odpadové hospodá řství m ěsta 
- Využitelné složky KO (papír, plast, sklo, tetrapaky , kovy, BRKO) 
- Shrnutí 
4. Doporu čení  
 
 

Pro:  9                      Proti: 0  Zdržel se: 0   
 

 



Usnesení 02/2015  

Komise životního prost ředí a odpadové hospodá řství doporu čuje rad ě města p řijmout 
následující usnesení: 

Rada města 
 

I. Bere na v ědomí 
 
skutečnost, že dosavadní Koncepce odpadového hospodářství města Úvaly 
z roku 2012 je zastaralá, pokud jde o analytickou část, nicméně stále aktuální, 
pokud jde o její doporučení 
 

II. Ukládá 
 
a) místostarostovi Alexisi Kimbembemu 

 
zajistit transformaci veřejně prospěšných služeb na Technické služby města 
Úvaly (TS) s právní subjektivitou v těchto krocích: 
1. rozhodnout o právní formě TS – příspěvková organizace nebo s. r. o.  

T: 28. 2. 2015 
2. vymezit předmět činnosti TS, též na případné ukončení smlouvy se Stavo-

kompletem 
T: 31. 3. 2015 

3. určit majetek, který budou TS vlastnit a spravovat, vyčíslit nutné investice 
do nemovitého majetku a investice do movitého majetku nutného 
k zajištění předmětu činnosti, připravit přehled smluv, u nichž povinnost pl-
nění přejde na vrub TS. 
T: 31. 3. 2015 

4. stanovit počet lidí zaměstnaných v TS a vymezit celkové mzdové náklady 
T: 31. 3. 2015 

5. stanovit režijní (provozní) náklady TS, včetně energií, PHM apod. 
T: 31. 3. 2015 

6.  vyhodnotit předpokládané příjmy TS 
T: 31. 3. 2015 

7. Připravit rozpočtová opatření a realizovat transformaci TS 
T: 31. 7. 2015 
 

b) místostarostovi Vítězslavu Pokornému 
 
zmonitorovat možnosti města pro zřízení vlastního sběrného dvora, kom-
postárny a vlastního systému svozu (alespoň) separovaného odpadu a 
v návaznosti na to zajistit přípravu žádostí o dotace v souladu 
s předpokládanými podmínkami příslušných dotačních titulů 
T: 31. 3. 2015 
Ve spolupráci s komisí ŽP a odpadového hospodářství připravit aktualizaci 
Koncepce odpadového hospodářství města Úvaly z roku 2012 
T: 30. 6. 2015 
 

c) vedoucí OŽPÚR Ing. arch. Martině Bredové 
 
zajistit aktualizaci Analýzy systému odpadového hospodářství města Úvaly ve 
struktuře analýzy, kterou pro město zpracovala společnost EKO-KOM, a. s., 
v říjnu 2011 
T: 28. 2. 2015 
 
 



Zajistit plnění úkolů, vyplývajících pro obce z nové legislativy MŽP a to: 
1. určení míst pro kontejnerový svoz BRKO 
2. vyhotovit zadávací dokumentaci 
3. realizovat poptávkové řízení – T: 28. 2. 2015 
4. smluvně zajistit kontejnerový svoz BRKO – T: od 3. 4. 2015 

 
Pro:  9                      Proti: 0  Zdržel se: 0   
 
 

Cyklostezky 

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.  
- upozornil na opravu názvosloví, a to z cyklostezky na cyklotrasy 

 
Dr. Vítězslav Pokorný  

- předložil mapu návrhu cyklotras (viz Příloha č. 3), které umožní spojení pro pěší a 
cyklisty od Klánovického lesa přes koupaliště až do centra Úval 

 
Usnesení 03/2015:  
 
Komise bere na v ědomí plánované cyklotrasy a souhlasí s jejich p ředložením do rady 
města 
 
Pro:  9                      Proti: 0  Zdržel se: 0   
 

 

Dotační tituly 

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.  
- připomenul, že v jednání je dotace na projekt revitalizace plochy na Vinici pro přírodní 

amfiteátr včetně přístupových cest, tudíž navrhování dalších dotačních titulů není 
efektivní  

 
Usnesení 04/2015:  
 

a) Komise bere na v ědomí dota ční tituly St ředočeského kraje pro rok 2015 
 

b) Komise doporu čuje rad ě města p řijetí dotace ze St ředočeského kraje na projekt 
revitalizace plochy na Vinici pro p řírodní amfiteátr 
 

 
Pro:  9                      Proti: 0  Zdržel se: 0   
 

 

Lesopark Vinice 

Petr Urban 
- seznámil přítomné s předloženým materiálem na zalesnění pozemku p.č.  3986/28 

v majetku města 
 



Dr. Vítězslav Pokorný 
- informoval o zájmu občanů podílet se na zalesňování 

 
 
 JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.  

- poukázal na možnosti využití dotací z Pošembeří 
 
Usnesení 05/2015:  
 

a) Komise souhlasí se zalesn ěním pozemku p. č. 3986/28 na Vinici, který je 
v majetku m ěsta 
 

b) Komise doporu čuje rad ě města schválit zalesn ění pozemku p. č. 3986/28 na Vi-
nici dle návrhu usnesení: 

 

      Rada města Úvaly 

I. bere na v ědomí 
II. návrh komise ŽP a odpadového hospodářství 

 
III. souhlasí s 

geodetickým vyměřením a následným zalesněním lesoparku Vinice pozemku 
par. č   3986/28. vhodnými listnatými dřevinami  - dubem, javorem nebo habrem, 
které jsou vhodné pro dané území 
 

 
IV. ukládá 

vedoucí odboru ŽP a územního rozvoje 
zajištěním plnění tohoto usnesení 

 
Pro:  9                      Proti: 0  Zdržel se: 0   
 
 

Různé 
 

- Josef Štěpánovský upozornil na nedostatek kontejnerů v ulici Gregrova a Vrchlické-
ho. 

- Petr Urban upozornil na chybějící opěrné kůly u stromů na náměstí A. z Pardubic a 
na balíky skelné vaty v dřevěných bednách uložených za halou areálu Cukrovar 

 

 

 

Zapsala: Ing. Renata Stojecová, Ph.D. 

 




































































































